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 Colofon. 
 
Parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden 
en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2,  
5721 GV Asten. 
Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de 
mensen die zich hiervoor opgegeven hebben.  
 
Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via de pastorie, 
tel. 691315. Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de 
kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden 
en Ommel. 
  
De volgende editie verschijnt op 30 november 
 
Kopij aanleveren: 
op het pastoraal centrum tot uiterlijk 14 november 2016, 
of per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com 
 
Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor 
plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een 
bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen. U kunt dan 
bellen naar de pastorie 691315. 
 
Planning parochieblad 2016: 
 

                        Copydatum Uitgave 
 Advent-Kerst    14 november 25 november 
Kerkbalans      2 januari  13 januari 
Carnaval / Veertigdagentijd   6 februari 17 februari 
Pasen / Meimaand   27 maart    7 april 
Pinksteren    15 mei  26 mei 
Vakantie       3 juli  14 juli 
 
 
Jaargang 10 – uitgave 26 september 
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Ineens is het herfst geworden. De ene dag was het nog lekker warm en 
groen en de volgende dag waaide het, regende het en was het vies. En 
toen begonnen de eerste blaadjes te vallen. Intussen is al meer dan de 
helft er af en kun je door de bergen dooie bladeren sloffen. 
Herfst maakt melancholisch zeggen mensen. Dat vind ik ook. Het is mooi 
als de zon schijnt op oranje en rood gekleurde bomen waar witten en 
roodgestippelde paddenstoelen onder groeien, maar als het smerig weer 
is en die rode bladeren vaal bruin zijn geworden en door de wind 
opgejaagd, is er niets romantisch meer aan. 
Dat melancholische krijg ik altijd wanneer ik zo’n blaadje aan de boom zie 
dat bijna rijp is om af te vallen. Een van de miljoenen blaadjes die dit 
seizoen om laag komen. En daar gaan we dan: net als een van die 
miljoenen mensen die binnenkort dood gaat. 
Ik heb niets met dood-gaan. Ik ben er niet bang voor. Wakker liggen 
ervan doe ik beslist niet. Er zijn boeiender dingen om wakker van te 
liggen. Maar je kunt er wel over peinzen. Want leuk is dood-gaan niet. 
Mag de dood voor een zware patiënt een verlossing zijn, voor zijn familie 
is en blijft het een klap en een heel moeilijk te verwerken feit. 
Wie gelooft, vertrouwt erop dat we na dit leven in een ander, vooral beter 
leven terecht komen. Zeker weten doen we dat niet. Geeft ook niet. Er 
zijn verhalen genoeg die dat geloof ondersteunen. Verhalen van mensen 
met een bijna-doodervaring, over een prachtig licht en familieleden die 
hen staan op te wachten. 
Betrouwbaarder zijn de Mariaverschijningen, zoals in Lourdes. Als er na 
dit leven niets zou zijn, dan was er ook geen Maria om te verschijnen. En 
dat heeft ze niet één keer gedaan, maar redelijk vaak. 
 

 HERSTBLADEREN 
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Kom ik terug op de melancholie van de herfst en de gedachten aan de 
dood. Bang ben ik er niet voor, maar ik vind het wel jammer om te moeten 
vertrekken. Ik zou zo graag nog van alles willen doen. Zien hoe de wereld 
er over vijftig jaar uitziet en dan hopen gelijk te krijgen met mijn mening 
dat er helemaal niet zoveel veranderd is. Nog wat meer techniek. 
Mara vooral dat de mensen tegen die tijd weer meer nadenken over de 
waarden van het leven, dat het gezinsleven weer wat hechter wordt, dat 
het geloof weer terugkeert. Dingen die we nu een beetje zijn kwijtgeraakt, 
maar waarvan ik er op vertrouw dat die over vijftig jaar weer helemaal 
terug zijn. Om vervolgens na nog eens vijftig jaar weer net zo te vervagen 
als nu. Zo gaat dat. 
Eigenlijk kun je best lekker filosoferen door die herfst. Toch niet alleen 
maar vervelend. En trouwens, de avonden worden weer gezellig: vroeg 
donker en speculaas en borstplaat bij de koffie. En een eerste 
verdwaalde kerstengel ergens in een etalage. 
 
Pastoor Pieter Scheepers 
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Met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar zullen we de nieuwe 
Nederlands-Vlaamse vertaling van het Onze Vader bidden. Van pater 
Van Langen SCJ ontvingen wij deze mooie overweging over de beteknis 
van het Onze Vader, waarvoor onze hartelijk dank. 
           De redactie 
 
De leerlingen zien dat Jezus veel steun vindt in het gebed en vragen: 
Heer, leer ons bidden. 
Dan geeft Jezus hun deze tekst van het ‘Onze Vader’. 
Het ‘Onze Vader’ is het gemeenschappelijke gebed van alle christenen. 
De tekst is vertaald in vrijwel alle talen van de wereld.  
Na het ‘kruisteken’ is het ‘Onze Vader’ de kortste geloofbelijdenis, 
de kortste samenvatting van ons geloven als christenen. 
Het is het ‘Levenstestament’ van Jezus: 
 “Vertrouwen in God; 
    respect voor iedere medemens”. 
Dat noemt Jezus: ‘Het Rijk Gods’. 
Jezus ziet het als zijn levenswerk om ons te brengen tot vertrouwen in 
God. Hij was bereid te gaan tot het uiterste van afwijzing en vernietiging 
in de kruisdood,  om ons te laten zien dat God een mens niet laat vallen, 
maar in zijn trouw door de dood heen kan tillen tot blijvend  leven 
(verrijzenis). 
‘Onze Vader in de hemel’ . . . 
Jezus gebruikt zelfs het Hebreeuwse vertrouwenswoord ‘papa’. 
God, die als vader/moeder ons tot leven wil laten komen. 
In zijn Naam. Het initiatief komt van God. Dat moeten we heilig houden. 

 
ENKELE GEDACHTEN BIJ HET ‘ONZE VADER’ 
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Van ons wordt alleen gevraagd dat we ons ontvankelijk maken voor deze 
gave van God. Wij kunnen niet zelf onze voltooiing waar maken. 
‘Uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’ . . . 
Wat is de wil van de Vader? Dat wij allemaal tot leven komen. Dat wij 
onze voltooiing willen aannemen als een geschenk van God. En dat wij 
op onze beurt ook elkaar tot leven laten komen: respect voor iedere 
mens.  
Tegenwoordig bidden wij het ‘Onze Vader’ eerder met open ontvangende 
handen dan met gevouwen handen. 
‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ . . . 
 En leer het ons ook te delen met anderen. 
‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren’ . . . 
Schulden in een tweevoudige betekenis: 
1. Wij kunnen God nooit afbetalen voor de gave van het leven 
    en dat uitzicht op blijvend leven. 
    Laat dan ook onze inzet voor anderen om niet zijn. 
2. Als wij verkeerde keuzes hebben gemaakt, geef ons een nieuwe kans. 
    En help ons dat ook aan elkaar te gunnen. 
‘En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade’ . . . 
Laat ons niet verloren lopen in de bekoringen, maar geef ons uw 
Geestkracht om te kunnen kiezen voor het goede. Om door elkaar tot 
leven te laten komen ook zelf tot leven komen. Laat ons vooral oog 
hebben voor al het goede dat tussen mensen gebeurt. 
Houd ons op de been als ziekte, tegenslag of andere beproevingen van 
het leven ons treffen. 
P.S. 
Vanuit de Joodse spiritualiteit leren we dat bidden niet op de eerste plaats 
bedoeld is om God te eren. Bidden is vooral voor onszelf, om ons eraan 
te herinneren dat we God alleen kunnen eren door het doen van 
gerechtigheid aan de mensen om ons heen. En barmhartigheid is daarbij 
nog een stap verder. En daarin gaat God ons voor. 

Pater Rein van Langen SCJ 
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Onderhandelen met God 
‘Is het zo langzaamaan niet verstandig om die Mozes en Aäron 
 met die Israëlieten uit ons land te laten vertrekken ?’. 
De Farao zal raar opgekeken hebben 
toen zijn eigen dienaren dit tot hem zeiden. 
Maar Mozes had net verteld dat de sprinkhanen zouden komen. 
‘Egypte gaat hieraan kapot ! 
 Laat die mannen toch gaan om de Heer, hun God te dienen !’. 
De opmerking van zijn dienaren bracht de Farao wel op een idee. 
Wat maakte het eigenlijk uit als er een paar Israëlieten 
een tijdje weg zouden gaan voor hun eigen offerdienst ? 
Ieder volk had toch zijn eigen goden en zijn eigen rituelen. 
Dus als hij daarmee van het gezeur af zou zijn . . . 
Hij liet Mozes en Aäron opnieuw bij zich roepen en vroeg: 
‘Wie zijn er eigenlijk precies van plan om te gaan ?’. 
Maar Mozes antwoordde anders dan de Farao hoopte. 
 ‘We gaan allemáál: oude en jonge mensen, jongens en meisjes. 
 En we nemen al onze schapen en geiten en runderen mee, 
 want we hebben een feest voor de Heer, onze God.’ 
‘Geen sprake van !’, antwoordde de Farao, 
’Alleen de mannen mogen gaan, de rest blijft hier !’. 
Dan kon hij de vrouwen en kinderen als slaven in zijn land houden. 
En dus kwamen de sprinkhanen . . .  
Later probeerde de Farao nog een keer te onderhandelen. 
‘Goed, jullie mogen allemaal gaan. Maar jullie vee blijft hier !’. 
Handig bedacht . . . Hij zou er nog rijk van worden. 

Serie “Exodus”, deel 36                                     
Patricia Willems 



  8  

Maar Mozes zei:  
‘We weten nog niet precies welke dieren we nodig hebben 
 als offer aan onze God voor het feest’. 
En zelf moesten ze natuurlijk óók wat eten onderweg en op het feest. 
De Farao wist inmiddels goed dat hij niet tegen 
God op kon. De Israëlieten zouden hoe dan ook 
uit Egypte vertrekken. Maar hij probeerde nog voor 
zichzelf te redden wat hij redden kon. 
Als hij God echt als God had erkend had hij best 
een kans gehad. 
Want als je oprecht bent tegen God 
komt God jou op zijn beurt graag tegemoet. 
Maar voor de Farao had onderhandelen geen zin. 
 

 
In de geloofsgemeenschappen van Asten en Someren willen wij ook dit 
jaar (2016) weer vier gespreksavonden gaan houden. Ontmoetingen in 
oecumenisch verband. 
Dit jaar willen wij met elkaar uitwisselen hoe onze ‘beelden van God’ zijn 
veranderd en hoe we houvast vinden in onze huidige beelden van God. 
We laten ons leiden door een recent boek van Huub Schumacher : ‘GOD, 
wat ben je veranderd…!’ (Berne Media 2014). 
De gespreksavonden worden gehouden op woensdag 16 en 23 
november in Klooster Heilig Hart in Asten en op woensdag 30 november 
en 7 december in de vergaderzaal van de Protestante Kerk in Someren. 
De avonden duren van 20 tot 22 uur. Ze worden geleid door ds. Eline van 
Iperen, pater Rein van Langen en de heer Jack Swaanen. 
Na de zomervakantie komt een volgend bericht met de thema’s van de 
avonden en bij wie u zich kunt opgeven. 
 

 VIER OECUMENISCHE GESPREKSAVONDEN                                                                   
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ZATERDAG 
18.00   Someren-Eind pater Xavier 
18.00   Ommel   kapelaan van Overbeek 
18.30   Heusden  pater Zwirs of Wocogroep  
18.30   Asten   pastoor Scheepers 
 
ZONDAG  
09.30   Ommel   kapelaan van Overbeek 
09.30   Someren-Dorp pater Xavier of pastoor Scheepers 
10.00   Lierop   pater Zwirs 
11.00   Asten   pastoor Scheepers 
11.00   Someren-Heide of Pauluskerk Someren pater Xavier 
 

 
Dat was wel schrikken half juli: Huib Barmentlo plotseling overleden. 
Hoewel hij niet kerkelijk gebonden was, maar toch af en toe onze kerk 
van binnen aanschouwde vanwege zijn lidmaatschap van het Gilde, 
acht ik het noodzakelijk om hem te memoreren.| 
Vanaf 2005 stelde hij voor om het Gilde te betrekken in de toen al 3 jaar 
bestaande actie: Kerstpakketten voor de minima. Een initiatief van de 
parochie H. Maria Presentatie. De aanloop ging wat moeizaam; Huib was 
voorstander van een activiteit van het Gilde als uiting van hun 
maatschappelijke betrokkenheid. Sinds 2007 was het Gilde nadrukkelijk 
partner van de jaarlijkse actie. Met veel genoegen denk ik terug aan onze 
organisatie, jaarlijks vanaf september, in de achterliggende jaren; Huib 
was altijd positief en waardig gesprekspartner bij de betrokken instanties, 
alsmede Plus supermarkt. 
En het actieresultaat: ca. 40 pakketten ieder jaar. 
Hij was een echt medemens !       Ben Spronk 

 Denk aan de WIJZIGING van de MISTIJDEN !                                                                              

 IN MEMORIAM: HUIB BARMENTLO                                                                            
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In het jaar 1990 werd de avondwake ingevoerd. Het was een goed en 
mooi initiatief dat in de plaats kwam van de avondmis. Er werd hierin 
voorgegaan door mensen uit de parochie. De avondwake is een 
gebedsdienst die bestaat uit lezingen uit de H. Schrift, gebeden en 
liederen. De overledene en familie staan hierin centraal. Het is een viering 
van troost en bemoediging op de avond voor het definitieve afscheid. 
Het was in het begin wel even wennen zowel voor de parochianen als 
voor de voorgangers. Maar al snel werd het geaccepteerd en men 
beleefde het als meer betrokken bij de familie en overledene. Het werd 
dus een vanzelfsprekendheid dat er op de avond voor de uitvaart een 
wake gehouden werd. 
Wij, als voorgangers, voelden ons steeds erg betrokken bij de familie van 
de overledene en er werden vertrouwelijke gesprekken gevoerd. Het gaf 
ons steeds inspiratie om een goede dienst voor te bereiden. 
Maar zoals het met zoveel zaken gaat is er tegenwoordig nog nauwelijks 
vraag naar een avondwake. En omdat ook de groep erg geslonken is 
hebben we in overleg met de pastoor besloten hiermee te stoppen. 
We zijn dankbaar dat we dit zoveel jaren voor de parochianen hebben 
mogen doen. 
Namens de avondwake groep: 
        Koosje Hoendervangers - Mol. 
 
  

 DE AVONDWAKEGROEP GAAT STOPPEN                                                                        
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We mogen weer terugkijken op een geslaagde vrijwilligersdag. 
Tijdens de H.Mis hebben we ook een aantal jubilarissen gehuldigd: 
50 jaar vrijwilliger: 
Peter van Eijk (acoliet, voormalig bestuurslid en penningmeester) 
40 jaar vrijwilliger: 
Theo Janssen (acoliet) 
25 jaar vrijwilliger: 
Toos Rijk - Verdonschot (bloemsiergroep en Jozefkoor) 
25 jaar vrijwilliger: 
Riek Horijon - van den Elzen (Jozefkoor) 
12 ½ jaar vrijwilliger: 
Wim Aarts (uitvaartacoliet) 
Wiesje Kager - Evers (bezorger parochieblad) 
Op de foto ontbreken Peter van Eijk en Wiesje Kager. Zij worden op een 
later moment in het zonnetje gezet. 

 VRIJWILLIGERSDAG 2016                                                                       
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 “Je bent een engel !” - dat hoor je wel eens mensen zeggen als ze door 
iemand bemoedigd zijn. Na een goed gesprek op een moeilijk moment, of 
na het oprapen van iemand die gevallen is, of als je iemand ‘gewoon’ 
hartelijk de weg hebt gewezen. “Je bent een engel !”. Het is wel een 
mode-uitspraak, net als ‘O my God !”. Maar allerlei oude en moderne 
spirituele stromingen erkennen het bestaan van engelen, en spiritualiteit 
is weer helemaal ‘in’. 
 Wie zijn engelen in de Christelijke traditie, en wat doen ze zoal ? Ze staan 
in feite tussen Jezus, de Zoon van God, en mensen in. Onzichtbare, 
geestelijke wezens die een zichtbare menselijke of mensachtige gestalte 
kunnen aannemen. In de hemel staan ze voor Gods troon. Ze loven en 
aanbidden Hem voortdurend, ze brengen onze gebeden en offers bij 
Hem. Ze zijn geschapen om God te dienen en ons te ondersteunen. 
Daarom zijn ze volkomen gericht op God. Eén woord, gebaar of 
misschien zelfs gedachte van God is voor hen een bevel, dat ze meteen 
uitvoeren. 
 Het Hebreeuwse woord voor ’engel’ is ’mal’ach’. Dat woord wordt in de 
Bijbel echter ook gebruikt voor de ‘boodschapper, vertegenwoordiger, 
gezant’ van een wereldse heerser. Ook God stuurt inderdaad nogal eens 
engelen naar ons toe als boodschappers. Ze beschermen en geleiden 
ons in Gods naam, tot in het paradijs. Zo komt 
God ons soms onverwacht heel nabij. 
 Eigenlijk deelt de Kerk in deze engelachtige 
missie: God dichter bij mensen brengen, en 
mensen dichter bij God. Officieel heet dat 
‘sacramentaliteit’. Via de Christelijke rituelen 
kan God heel dichtbij komen en ons zelfs 
aanraken. Jezus heeft dat mogelijk gemaakt. 
Een priester mag daar expliciet aan 
meewerken door de toediening van de 
sacramenten. Maar elke gelovige, en letterlijk 
alles, van de kerkbanken tot de 
parochiewebsite, heeft er een functie in.  

 
T E R   S P R A K E . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E K A R P S   R E T 
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Als iemand je een engel noemt bedoelt hij dat je hem geholpen hebt op 
een manier die dieper gaat dan standaard. Je hebt je hart gevolgd en 
door je houding iets van God laten zien. Die ander verlangt daarnaar, 
zelfs als hij nog niets van God wil weten, en zal op den duur naar Hem op 
zoek gaan. We delen dus in een mooie opdracht en waardigheid, en we 
hebben in de houding van de engelen ook een prachtig voorbeeld. Al zal 
er voor ons ‘engeltje’ wel altijd een grote ‘B’ blijven staan. 
 
 
 
 

 
Het is steeds weer bijzonder om koren van buiten de parochie te 
verwelkomen. Wat nog wel zo bijzonder is, dat we in onze kerk door het 
jaar kunnen rekenen op onze eigen koorgezelschappen: het Mariakoor en 
het Jozefkoor. 
Zo is het Jozefkoor al geruime tijd bezig met het instuderen van een 
Latijnse mis die in 2008 is gecomponeerd door een parochiaan van de   
H. Maria Presentatie. Op zondag 9 oktober zal Ben Spronk het orgel 
bespelen als begeleider van zijn “Missa Sancta Maria”. 
Op die dag zal de Mis officieel worden gepresenteerd, alsmede een “Ave 
Maria” van dezelfde schrijver; een versie van het “Onze Vader”, ook van 
hem, wordt al sedert een aantal jaren in onze kerk gebruikt. Ook de 
muziek bij de overweging na de preek komt uit dezelfde hoek. 
De Missa Sancta Maria is in Ommel al eens uitgevoerd, en ook al enkele 
malen in de Lambertuskerk in Someren, door het Dames Kerkkoor. Het 
Jozefkoor verdient een pluim voor hun inspanning om in de Mariamaand 
zo’n toepasselijke mis ten uitvoer te brengen; Wim Smits is hun dirigent. 
 
 

 MUZIEK VAN EIGEN HUIS                                                               
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Na een half jaar sukkelen ben ik weer eens naar de kerk geweest. Een 
kwartiertje te vroeg om er weer wat te wennen. Normaal loop je je eigen 
kerk binnen zonder na te denken maar nu is het thuiskomen alsof je een 
half jaar met vakantie bent geweest. Het ziet er blinkend uit, de banken 
de vloer, het kerkgebouw gaat mensen wel aan het hart. 
Toch krijg je een beetje een gevoel van vervreemding. Misschien omdat 
het, een kwartier voor de mis, een lege kerk is. Maar ook rondkijken in de 
kerk kan bidden zijn, en dat doe ik dan maar. Inderdaad, een kerk om 
trots op te zijn, prachtige beelden en ramen en vakkundig metsel- en  
bouwwerk. Een hommage aan de parochianen van rond 1900, die zich 
zware offers hebben getroost om van deze kerk iets moois te maken.  
Voor hen was de kerk in de letterlijke zin het huis van God, de plek waar 
hij meer woonde dan op andere plaatsen, zo was het geloof van die tijd. 
Maar in elk geval de plek waar je kunt bidden en waar je volgens de oude 
opvattingen alleen de woorden spreekt die voorgeschreven zijn in heilige 
boeken. Waar ben ik in Godsnaam? 
De kerk wordt pas kerk als de mensen binnenkomen. Die ene vrouw die 
ik eigenlijk nooit vertrouwd heb knikt me vriendelijk toe. En die jongen 
waarvan ik niet gedacht had dat hij nog naar de kerk zou gaan, gaat 
achterin zitten. Met rolstoel, zonder rolstoel, grijs Asten komt binnen. 
Jammer dat de jeugd er niet bij is, maar wij gaan de Mis vieren. Met de 
nieuwe Paus, met de nieuwe pastoor, met de nieuwe parochies van 
Someren. Maar met ons vaste koor dat trouw blijft zingen ook als de wind 
niet goed staat trouw is. Maar het gaat om de mensen die binnenkomen 
en nu ineens rond me heen zitten: we zijn kerk ! Want nu is God 
binnengekomen voor de mensen die in hem geloven: Waar drie of meer 
mensen vergaderd zijn ben ik in uw midden. We hoeven gelukkig nog niet 
te tellen, we zijn kerk zelfs al zou dit prachtige gebouw onverhoopt een 
andere bestemming krijgen. 

 KWARTIERTJE TE VROEG                                                                             
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Het kan zijn dat ik te lang weg ben geweest, maar de nieuwe wind mocht 
van mij wat harder waaien. We zijn een groot deel van Asten kwijt, 
mensen van goede wil, maar dat zijn we natuurlijk allemaal. Voor velen is 
kerk en geloof helaas een jeugdherinnering geworden, die soms 
gemengde gevoelens oproept. Ik geloof heilig in de wil van veel mensen 
om er toch (weer) bij te horen. Die gelegenheid krijgen ze genoeg via 
gemeenschapsacties en bijvoorbeeld via het parochieblad. Dat de 
pastoor stagneert dit nog even door gebrek aan redactieleden, maar dat 
is op te lossen. Waar over gepraat wordt kan ook over geschreven 
worden. Ik doe in elk geval graag mee. 

Gerard ten Thije 
 

 

 

Ook dit jaar is hij weer te koop, de Gerarduskalender. Leuk voor een 
verjaardag, gezellig in iedere keuken, op kantoor of op het nachtkastje. 
De kalender past in iedere schoen en onder iedere Kerstboom, en u 
steunt er ook nog een goed doel mee: het missiewerk van de paters 
Redemptoristen van Wittem. 
Hij kost € 6,75 : dat is inclusief een gratis, dubbelzijdig bedrukt, kartonnen 
ophangschild, met aan de ene kant een mooi natuurlandschap en aan de 
andere kant een kunstwerk. In Asten is de kalender verkrijgbaar bij: 
Patricia Willems Wolfsplein 6  Asten  tel. 696825 
Marina Driessen Den Akker 10  Heusden  tel. 695653 
Toos van Bussel Waardjesweg 62 Heusden  tel. 692082 
Toon van de Ven Kloosterstraat 4 Ommel  tel. 695419 
Van harte aanbevolen ! 

 HIJ IS ER WEER . . . 
DE GERARDUSKALENDER                                                                        
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Het Gemengd Gregoriaans Koor heeft inmiddels al vele vieringen 
verzorgd in verschillende kerken in Asten en omgeving. Het repertoire 
bestaat uit louter traditioneel Gregoriaans: dat wil zeggen, éénstemmige 
Latijnse gezangen, zoals die ook in de kloosters worden gezongen. We 
zingen de vaste gezangen met orgelbegeleiding, maar vooral wisselende 
gezangen zonder begeleiding, uit het Graduale Simplex en af en toe uit 
het Graduale Triplex. Hoewel veel kerkkoren in de regio Latijnse vaste 
gezangen zingen is ons koor dus vrijwel uniek. Er maken zowel dames 
als heren deel uit van het koor, afkomstig uit de gehele regio Peelland. 
We zouden er graag nog enkele leden bij hebben, heren maar vooral ook 
dames. Kennis van Gregoriaans is niet vereist, affiniteit met het genre en 
enige aanleg voor zingen wel. 
Mensen die kennis willen maken met de basisprincipes van de 
Gregoriaanse zang kunnen vrijblijvend komen luisteren en als zij willen 
zelfs meedoen met enkele proefrepetities. Voor beginnende zangers die 
zich bij het koor willen aansluiten kunnen ook extra repetities worden 
ingepland. De repetities zijn normaal gesproken (maar niet altijd !) in het 
zijzaaltje van de H.Maria-Presentatiekerk in Asten, op vrijdagen van 19.00 
tot 21.00 uur (ingang aan de Wilhelminastraat, bij het kleine trapje). Als u 
van plan bent te komen, belt u dan wel even vooraf, om te voorkomen dat 
u voor een gesloten deur staat. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze dirigent, 
Dhr. Wim Boerekamp, tel. 0493 – 313796, 
of met Patricia Willems (0493 – 696825). 
Zie ook www.gregoriaans.nu.nl  
 
 
 

 GEMENGD GREGORIAANS KOOR 
ZOEKT NIEUWE LEDEN  
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Zondag 11 december vindt het Jubileum Concert van Puur Sangh plaats 
in de Maria Presentatiekerk in Asten. De aanvang van dit concert is om 
15.00 uur. 
Tijdens dit concert zal de “Misa a Buenos Aires” of ook wel “Misa Tango” 
genoemd van de Argentijnse componist Martin Palmeri (1965) worden 
uitgevoerd.  
De componist maakte een arrangement voor symfonieorkest, bandoneon, 
piano, mezzo-sopraan en gemengd koor. Dit werk werd gecomponeerd 
van september 1995 tot april 1996 en de première vond plaats op 17 
augustus 1996 in het Broadway Theater in Buenos Aires. De tekst van de 
mis is in het Latijn. Achtereenvolgens worden Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus en Agnus Dei uitgevoerd. De componist combineert zijn 
belangrijkste muzikale ervaringen als koordirigent en tango arrangeur 
met stilistische elementen uit verschillende culturen: melodisch en 
ritmisch. 
Uitvoerenden: 
* Brabant Sinfonia 
* Mezzo-sopraan Karolina Hartman 
* Pianist Rob Nederlof  
* Bandoneon Simone van der Weerden  
* Agk Puur Sangh 
* Algehele leiding dirigent Ad Vergouwen  
 
 
 
 
 

 JUBILEUMCONCERT AGK “PUUR SANGH”                                                                            
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Beste mensen, 
 
In dit vierde deel over het sacrament van de heilige Eucharistie gaan 
wij verder met het bespreken van het tweede gedeelte van de heilige Mis. 
 
Reeds in de Dienst van het Woord sprak Jezus ons toe in de lezingen. 
Krachtens het zegengebed dat de priester uitspreekt in het Eucharistisch 
gebed, zal Jezus nu werkelijk aanwezig komen in de gestalten van brood 
en wijn. Daartoe strekt de priester de handen uit over de gaven. 
Hij bidt dat de heilige Geest de gaven zal omvormen tot het Lichaam en 
Bloed van Christus. Dit is het eerste “epiclesegebed”. 
Letterlijk betekent dit: “gebed waarin de heilige Geest wordt 'afgeroepen' 
over de gaven.” In het eucharistisch gebed IIb klinkt het zo: 
“Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd 
worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon.”  
Te midden van het eucharistisch dankgebed komt nu het instellings- 
verhaal: de woorden die Jezus sprak tijdens het Laatste Avondmaal. 
Het zijn de woorden van de consecratie die door de priester worden 
uitgesproken: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn 
bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving 
van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.” De woorden “Dit is mijn lichaam” en “Dit is mijn bloed” betekenen 
zonder meer: ,,Dit ben Ik, Christus zelf, geheel gegeven aan u”. 
De Rooms Katholieke Kerk heeft de eeuwen door steeds vastgehouden 
aan een onverkorte bevestiging van de werkelijke aanwezigheid van 
Jezus in de heilige Communie. Zij bevestigt tot op vandaag dat brood 
en wijn door de werking van de heilige Geest werkelijk en wezenlijk 
veranderd zijn in het lichaam en bloed van Christus, alhoewel we met 
onze zintuigen brood en wijn blijven zien. 
 

 DE VIERING VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE, deel IV                                                                  
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Het lichaam van Christus is “voor ons gegeven” en zijn bloed is 
„voor ons vergoten tot vergeving van de zonden”. De eucharistie is een 
gedachtenisviering. Maar “gedenken” is hier niet de herinnering aan een 
Afwezige. Nee, het is de viering van een Aanwezige: de Heer Jezus is 
aanwezig, werkelijk én  
daadwerkelijk. De aanwezigheid van Jezus Christus is niet enkel de 
aanwezigheid van zijn persoon, maar ook van zijn heilswerk. 
Het heilswerk van Jezus is zijn kruisoffer: Hij heeft zijn leven gegeven 
voor de verlossing van de wereld. Op het kruis heeft Hij zichzelf als 
“offergave en slachtoffer” (Efeziërs 5, 2) aangeboden aan de Vader: 
wegschenkende liefde, een liefde zoals de graankorrel die in aarde sterft 
om veel vruchten voort te brengen. Jezus heeft zijn leven gegeven voor 
anderen. De eucharistie is daarom ook een offer. Het unieke, eenmalige 
offer van Jezus Christus op het kruis wordt in de eucharistie sacramenteel 
aanwezig gesteld. En er is nog meer. Ook de uitkomst van het heilswerk 
van Jezus Christus wordt aanwezig gesteld: de verrijzenis. Want Jezus 
Christus werd door de Vader hoog verheven en gered uit de dood. 
Hij leeft tot op vandaag. De eucharistie is daarom de gedachtenis  
metterdaad van het Laatste Avondmaal, van het kruisoffer en van de 
verrijzenis. 
 
Onmiddellijk na het „Blijft dit doen om Mij te gedenken” nodigt de priester 
de gemeenschap uit tot het „verkondigen van het mysterie van het geloof”. 
Meteen zegt de priester nogmaals dat de aanwezigheid van Jezus een 
onvergelijkbare werkelijkheid is. De gemeenschap geeft als antwoordt: 
“Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt.” Andere acclamaties zijn: “Als wij dan eten van dit 
brood en deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt” of “Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw 
kruis en verrijzenis.”   
kapelaan Harold van Overbeek 
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Angelus per mail ontvangen 
 
Af en toe bereiken ons vragen van parochianen en uit de regio verhuisde 
ex-parochianen of het mogelijk is dat zij ons parochieblad per mail 
kunnen ontvangen. En jawel, dit is mogelijk. U kunt uzelf aanmelden via 
redactie.angelus.pbl@gmail.com . Dan ontvangt u voortaan Angelus als 
PDF-bijlage op het door u aangegeven mailadres. 
Verzending van een papieren Angelus per post is echter NIET mogelijk. 
 
Angelus en de parochienieuwsbrief 
 
We wijzen u erop dat de Angelus slechts een lokaal parochieblad – 
deelparochieblad ? parochiewijkblad ? – is. De Angelusparochie is 
immers opgegaan in de grotere Franciscusparochie. Alle bestaande 
parochiebladen en lokale nieuwsbrieven blijven echter vooralsnog 
normaal verschijnen. Te zijner tijd zal het bestuur initiatief nemen om te 
komen tot een nieuw, gezamenlijk parochieblad. Momenteel geeft het 
bestuur regelmatig een eigen nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt 
normaliter niet aan huis bezorgd, maar ligt achter in de kerken om mee te 
nemen. Waar mogelijk proberen we wel om de nieuwsbrief bij de Angelus 
in te laten steken of berichten uit de nieuwsbrief over te nemen. Houdt u 
in elk geval naast de Angelus ook de nieuwsbrief in de gaten, want veel 
berichten uit de nieuwsbrief staan niet in de Angelus ! 
 
 

 
Met ingang van 1 juli 2016 heeft de R.K. Franciscusparochie een mooie 
nieuwe website. 
U kunt hem bekijken via www.rkfranciscus.nl ! 
  

 Mededelingen van de redactie 
                                                                  

 NIEUWE PAROCHIEWEBSITE 
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KRONIEK VAN ONZE KERKEN 
 
 
Gedoopt: 
7 aug Krijn Engelen 
 Zoon van Bart Engelen en Kristel Crommentuijn 
7 aug Ninthe van Wilderen 
 Dochter van Ronnie v. Wilderen en Anne van Gerwen 
7 aug Evan Welten 
 Zoon van Joeri Welten en Mirda Verberne 
21 aug Hanne Gooren 
 Dochter van Dirk Gooren en Wendy Munsters 
28 aug Mijs Loomans 
 Dochter van Mark Loomans en Angela Janssen 
  4 sept Isa Romme 
 Dochter van Paul Romme en Marieke Rovers 
  4 sept Sem Bergmans 
 Zoon van Derk Bergmans en Angelique Goossens 
  4 sept Puck van Pelt 
 Dochter van Hugo van Pelt en Elly van Kemenade 
11sept Jesse van Eck 
 Zoon van Wilhelmus van Eck en Brigitta Relou 
11 sept Jolein van Heugten 
 Dochter van Willem van Heugten en Diana Meusen 
 
 
 
Gehuwd: 
23 aug Gouden Huwelijk Martien en Tina Klaus 
10 sept Willemijn van Kemenade en Ron Joosten 
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Overleden:  
12 juli  Til Werts-Lurvink  Deken Meijerstraat  93 jaar 
30 juli  Anny Cuijpers-Philips  Hof van Bluyssen  81 jaar 
  2 aug  Wim Loverbosch  Kloosterstraat   70 jaar 
  3 aug  Coby Clevis-Migchels  Hof van Bluyssen  82 jaar 
  3 aug  Toon Lintermans  Hooidries    72 jaar 
10 aug  Mien Swinkels-Maas    Hof van Bluyssen  84 jaar 
22 aug  Lies Verberne-van Berlo Rinkveld     75 jaar 
28 aug  Lies Verberne-Aarts Vorstermansplein  77 jaar 
14 sept  Sjaak Giebelen  Crocusstraat   79 jaar 
16 sept  Jan van Tilburg  Deken Meijerstraat  87 jaar 
21 sept      Mien Verspeek-van Someren Kluisstraat  72 jaar 
25 sept  Miet Martens-Aarts   Deken Meijerstraat  89 jaar 
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   VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE 
 
 Zaterdag: 
18.00 uur  Someren-Eind  pater Xavier 
18.00 uur  Ommel   kapelaan van Overbeek 
18.30 uur  Heusden   pater Zwirs of Wocogroep  
18.30 uur  Asten   pastoor Scheepers 
 Zondag: 
  9.30 uur   Ommel   kapelaan van Overbeek 
  9.30 uur  Someren-Dorp  pater Xavier of pastoor Scheepers 
10.00 uur  Lierop   pater Zwirs 
11.00 uur  Asten   pastoor Scheepers 
11.00 uur  Someren-Heide of Pauluskerk Someren   pater Xavier 
 Maandag: 
  8.00 uur  Ommel, mei tm. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september tm. april 
10.30 uur  Zorgcentrum De Lisse, 3e verdieping, Em. pastoor Bakker 
 Dinsdag: 
  8.00 uur  Ommel, mei tm. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september tm. april 
  9.30 uur  Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat 
 Woensdag: 
  8.00 uur  Ommel, mei tm. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september tm. april 
 Donderdag: 
  8.00 uur  Ommel, mei tm. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september tm. april 
17.00 uur  Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat 
 Vrijdag: 
  8.00 uur  Ommel, mei tm. augustus 
  8.30 uur  Ommel, september tm. april 
In de meimaand zijn er vele extra vieringen in Ommel: zie dan de bijlage. 
 Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje: 
Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in 
Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)  
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Zaterdag 1 oktober 
18.00 uur        Ommel  Eucharistieviering 
18.30 uur        Asten  Eucharistieviering - 4-Tune 
18.30 uur        Heusden  Woorddienst - In Between  

 
Zondag   2 oktober 
  9.30 uur   Ommel   Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
 
Zaterdag 8 oktober 
18.00 uur   Ommel  Eucharistieviering  
18.30 uur   Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
18.30 uur   Heusden     Eucharistieviering - Kerkkoor 
 
Zondag   9 oktober 
  9.30 uur   Ommel   Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
      - Gast in eigen kerk 
Zaterdag 15 oktober  
18.00 uur         Ommel  Eucharistieviering 
18.30 uur   Asten  Eucharistieviering  
18.30 uur         Heusden  Woorddienst - Heusdens Gem. Koor 
 
Zondag  16 oktober 
  9.30 uur   Ommel   Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
 
Dinsdag 18 oktober 
19.00 uur  Ommel  Eucharistie/Mariaviering Zij-actief 
 
Zaterdag 22 oktober  
18.00 uur        Ommel  Eucharistieviering-H.Verbruggen/S.Donkers 
18.30 uur   Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
18.30 uur   Heusden   Eucharistieviering - Amicitia 
 

 DE INVULLING VAN DE WEEKEINDVIERINGEN 
 Let op de gewijzigde tijden ! 
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Zondag  23 oktober  Wereld Missiedag 
  9.30 uur   Ommel   Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
 
Zaterdag 29 oktober  
18.00 uur   Ommel  Eucharistieviering  
18.30 uur   Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
18.30 uur   Heusden     Eucharistieviering Allerheiligen - Kerkkoor 
 
Zondag 30  oktober 
  9.30 uur   Ommel   Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
 
Dinsdag 1 november     Hoogfeest van Allerheiligen 
18.30 uur   Asten        Eucharistieviering - Jozefkoor 
19.00 uur  Ommel  Eucharistieviering - Gregoriaans koor Asten 
 
Woensdag 2 november  Gedachtenisviering Allerzielen 
18.30 uur  Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
18.30 uur     Heusden  Woord & Communiedienst 
                                                - Kerkkoor en Avondwake groep 
19.00 uur Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 

  
Zaterdag 5 november 
18.00 uur   Ommel  Eucharistieviering  
18.30 uur   Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
18.30 uur  Heusden  Woorddienst - Harmonie 
 
Zondag 6 november  Willibrordzondag 
  9.30 uur   Ommel   Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
 
Zaterdag 12 november 
18.00 uur   Ommel  Eucharistieviering 
18.30 uur   Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
18.30 uur  Heusden  Eucharistieviering - Kerkkoor 
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Zondag 13 november 
  9.30 uur   Ommel   Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
 
Zaterdag 19 november 
18.00 uur   Ommel  Eucharistieviering  
18.30 uur   Asten  Eucharistieviering - Common Voice 
18.30 uur  Heusden  Woorddienst - Nota Feliz 
 
Zondag 20 november  Hoogfeest van Christus Koning   
  9.30 uur   Ommel   Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
 
Zaterdag 26 november 
18.00 uur   Ommel  Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
18.30 uur   Asten  Eucharistieviering - Mariakoor 
18.30 uur  Heusden  Eucharistieviering - Kerkkoor 
 
Zondag 27 november 
  9.30 uur   Ommel   Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia 
11.00 uur  Asten  Eucharistieviering - Jozefkoor 
 

  
 
 



 
INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE 

 
Openingstijden secretariaat:  
Maandag  10.00 – 12.00 uur  
Dinsdag   10.00 – 12.00 uur  
Woensdag  10.00 – 12.00 uur  
Donderdag  10.00 – 12.00 uur 

19.00 – 20.00 uur  
Vrijdag   10.00 – 12.00 uur  
Het secretariaat is gevestigd op Kerkstraat 4. Tel. 0493 – 691315.  
 
De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.  
 
Website: www.rkfranciscus.nl 
 
Pastoraal team: 
U kunt een afspraak maken met één van de leden van het pastoraal team 
via telefoon 691315 (secretariaat), of rechtstreeks:  
Pastoor P.Scheepers  0493 - 691315   Spoed: 06 - 12544325 
Kapelaan v. Overbeek  0493 - 691415   Spoed: 06 - 12192197 
Pater Xavier    0493 - 491215  Spoed: 06 - 85248780 
Pater A.J. van Steen svd.  0493 - 691427  
Pater Zwirs    0492 - 331215 
 
Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving. 
Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen 
met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren. 
Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de 
parochie afwezig. 
 
Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving 
(zonder spoed):   
Aanvragen via het secretariaat, tel. 691315  
 
Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):  
Maandag tm. vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, 
op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur  
en na telefonische afspraak.  
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Misintenties: 
Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk 
liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de 
intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail. 
vooralsnog aan: r.k.angelusparochie@kpnmail.nl  
De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel.  
Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.  
Kosten € 10 per intentie, toevoeging extra naam € 2,50.  
Voor de vermelding van de misintenties, aanvullingen en eventuele 
wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het 
Peelbelang. 
Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, 
telefoon 691315. 
 Financiën:  
We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw 
gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op 
banknummer: 
NL44RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Angelusparochie Asten.  
 

H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten  
 Spreekuur op de pastorie te Asten: 
zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor. 
 Openingstijden van de kerk:  
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag    9.00 – 18.00 uur 
Donderdag, zaterdag       9.00 – 19.30 uur  
Zondag        10.15 – 18.00 uur   
 
 Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:  
Maandag t/m zaterdag      9.00 – 18.00 uur (wintertijd) 

  9.00 – 19.00 uur (zomertijd) 
Zondag        10.15 – 18.00 uur  
 
H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden  

 
Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769 
 Dinsdag   11.00 – 12.00 uur    Woensdag 18.30 – 19.30 uur  
Donderdag  11.00 – 12.00 uur  
 
 Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:  
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang  
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O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel 

 Spreekuur op de pastorie te Ommel: 
in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415) 
 Openingstijden van de kerk met processiepark:  
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang  
 
 Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:  
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang 
 
Lambertuskerk - Kerkstraat 14, Someren 

 Spreekuur op de pastorie in Someren: 
Woensdag 13.30 – 16.00 uur 
 
Tel.   0493 – 491215 
E-mail  info@parochielambertussomeren.nl 
 
Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde 
geld. 
Voor plaatsing in ‘t Contact graag een week van te voren inleveren. 
 
Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop 

 Spreekuur op de pastorie in Lierop: 
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 –12.00 uur 
Tel.   0492 – 331215 
E-mail  parochielierop@hetnet.nl 
 
Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde 
geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat. 
Voor plaatsing in ‘t Contact graag een week van te voren inleveren. 
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KERKBIJDRAGE 
 Betalingsvolmacht afgeven op Kerkstraat 2 

Periodieke gift in geld i.v.m. actie Kerkbalans 2016 
 
Gegevens schenker                                                                                    
(parochiaan) 

 
Naam ___________________________________________________ 
 
Voornamen (voluit) ________________________________________________ 
 

Geboortedatum 
 
Straat en huisnummer _____________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats _____________________________________________ 
 
Gegevens betaling  

 
Ik betaal per automatisch incasso. Ik machtig hierbij R.K.Angelusparochie  
 
om (bedrag in cijfers)   €. . . . . . . . , . . . . 
 
(bedrag in letters)            ________________________________________  euro 
 
met ingang van            dd-mm-jj: _______________________________ 
 
af te schrijven van mijn rekening (IBAN rekeningnummer) 
 
__  __  __  __     __  __  __  __    __  __  __  __  __   __  __  __     __  __ 
 
In volgende termijnen  {    }  per maand                  {    }  per kwartaal 
    {    }  per halfjaar   {    }  per jaar 
    {    }  eenmalig 
    {    }  anders, nl. ___________________________ 
 
 
Ondertekening door schenker   

 
 
 
Plaats      ___________________    Handtekening 
Datum    ___________________  
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